
          Šīs rindas rakstu ar iepriekšējo Pelču ziņu "pēcgaršu" par "ugunskristībām"
un pirmo gadu šeit strādājot. Jāsaka, ka dažus pasākumus tā arī neiepazinu un
nāca jauni izaicinājumi. To, ka dzīve spēj izspēlēt dažādus pārsteigumus,
sagriežot to vienā mirklī ar kājām gaisā, zina ikviens. Bet to, ka šīs pārmaiņas
skars ikvienu, bija grūti iedomāties. Dienā, kad iepriekšējās Pelču Ziņas
sasniedza lasītājus, daudz no rakstītā jau vairs nebija aktuāls. 
                   Ikdienas dinamiskajā skrējienā, kad viss bija saplānots pa stundām
un domā dažādus risinājumus, lai visu paspētu - sagludināt tērpu konkursa
skatei, paspēt ar draudzenēm uz operu, ar vīru uz teātri, satikt Amerikas
draudzeni, nodejot konkursā, tad uz ballīti. Un tad VISS APSTĀJĀS...
Ceturtdienas vakarā saproti, ka nekas nenotiks, nekur nebūs jābrauc, būs vien
jāievelk elpa un jāsāk "mājot". Un varbūt tieši tas mums visiem bija vajadzīgs, lai
novērtētu to, kas ir. Bieži jau šķendējāmies par to, ko zaudējām, vai kas mums
tagad nav vai nebūs... Bet jebkurā  krīzē vajag saskatīt ieguvumus. 
              Viens no ieguvumiem bija - beidzot ir vairāk brīvā laika ģimenei,
pastaigām un dārza darbiem, mājvietas iekārtošanai, jo deju mēģinājumi
nenotiek, kā arī visi pasākumi atcēlās. Otrs ieguvums - vadājot bērniem
brīvpusdienas, es vairāk iepazinu Pelču pagastu, cilvēkus, gan arī savu kolēģi, ar
kuru ikdienas darba gaitās nebija tik daudz laika sarunām, kā braucot katru dienu
vienā mašīnā. Vēlreiz paldies visiem bērniem un vecākiem par sapratni un
sadarbību pusdienu operatīvākā piegādē, kā arī kolēģei Lienei par jautro
kopābūšanu! Joprojām saku - visus darbus vajag darīt kā blēņas! Kā dziedāja
dziesmā: ..Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku!" Un tad arī
ģenerāltīrīšana noliktavā  tāds nieks vien bija un izdevās to sakārtot pa savam. 
               Jūnijā jau notikuši daži pasākumi - "Ielido vasarā!" bērniem, kur,
ievērojot jaunos noteikumus, sēdāmies "lidmašīnā", pārrunājām drošības
noteikumus, ko ievērot vasarā, kā arī jautri pavadījām laiku, spēlējot bingo un
izklaidējoties. 
               10. jūnijā pie Pelču Pagrabiņa senioriem muzicēja ģitārists Aivars
Konutis. Jāatzīst, ka gaidīju vairāk senioru uz šo pasākumu kā atnāca, bet
pieļauju, ka daudzi bija aizņemti dārza darbos vai arī ieraduma pēc afišas dēlī
vairs neieskatījās, jo pierasts pie COVID-19 plakātu nemainīgās informācijas.
Tomēr aicinu vietējos iedzīvotājus arī savā starpā padalīties ar informāciju, ko
pamanāt afišās, un atgādināt viens otram par pasākumiem, lai tie sasniegtu pēc
iespējas vairāk cilvēku.
              No 11. jūnija atkal ir atvērts "Pagrabiņš" ierastajā darba laikā: pirmdienās
un otrdienās no 17:00-19:00, trešdienās no 15:00- 17:00. Aicināti ciemos ne tikai
bērni, bet arī ģimenes, pieaugušie un seniori - nodarbes atradīsies katrai vecuma
grupai!  
                      Šobrīd kultūras nozarē izteikti rezonē Raiņa teiktais: "Pastāvēs, kas
pārvērtīsies." Daudz pārmaiņu būs arī turpmākos pasākumos, ikgadējā "Pils
parka balle" pārvērtīsies par "Pils parka svētkiem", kā arī senioru ekskursija
visticamāk pārtaps par kādu vietēju pasākumu, kur nebūs jāizmanto transports.
Lai pasākumi varētu notikt, ir jāņem vērā virkne ierobežojumu. Tāpēc esiet
saprotoši, ievērojiet esošos noteikumus un jo īpaši - 2 metru distanci un roku
higiēnu! Kopā mums izdosies pārvarēt šo pārmaiņu laiku!

 Ar vasarīgiem sveicieniem, 
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